
कृषी वर आधाररत व अन्न प्ररिया उद्योगाांना 
सामुरिक प्रोत्सािन योजना 9102 अांतगगत मोठे 
व  रवशाल प्रकल्ाांसाठी रविीत गुांतवणकूीचे /
रोजगाराचे  रनकष व प्रोत्सािने सुधारीत 
करण्याबाबत. 

     मिाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग 

   शासन रनणगय िमाांक : साप्रोयो 9191/ प्र.ि/80/ उद्योग-8 
मांत्रालय, मुांबई - 411 139, 

रिनाांक-  30 ऑगस्ट, 9191. 
 

प्रस्तावना :- 
मिाराष्ट्र िे भारतातील सवात जास्त औद्योरगकरण झालेले राज्य आिे .लोकसांख्येच्या 

बाबतीतिी मिाराष्ट्र राज्य भारतातील िुसरे मोठे राज्य आिे .मिाराष्ट्रात कृषी िवामान रवषयक 
क्षते्रे आरण वगेवगेळ्या जमीनीचे प्रकार असलयाने शेती रवकासासाठी उ्युक्त असे एक जैवरवरवध 
राज्य आिे .राज्याच्या जीडी्ीमध्ये कृषी आरण सियोगी क्षते्राचा वाटा  09.5 टक्के आिे. राज्यातील 
ग्रामीण भागातील अर्गव्यवस्र्ा िी बिुताांशी शेतीवर अवलांबुन आिे. राज्यात प्रिीयाक्षम कच्च्या 
मालाच्या मुबलकतेमुळे अन्न प्रिीया उद्योगाांकरीता अनुकुल ्ररस्स्र्ती आिे. वाढते शिरीकरण 
आरण वाढते उत््न्न िे राज्यातील ररटेल उद्योगाचे प्रमुख रवकासक आिेत. अर्गव्यवस्रे्त झालेली 
वाढ, खाण्यार्ण्याच्या प्रवृत्तीत झालेले बिल, उत््न्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आरण 
कुटुांबाांमध्ये िुिेरी उत््न्न असलेला कल तसेच वगेाने िोत असलेले नागरीकरण या बाबींमुळे 
मिाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात अन्न प्ररिया क्षेत्रात रवकासाला मोठ्या प्रमाणावर वाव आिे . 

राज्यात मागील 5 वषात एकुण 40  मोठे व रवशाल कृषी व अन्न  प्ररिया घटक स्र्ार्त 
झाले असून त्यामध्य ेरु. 3511 कोटी गुांतवणकू व समुारे 01, 111  रोजगार रनर्ममती झाली आिे. या 
सवग बाबींमुळे कृषी व अन्न प्ररिया उद्योगाांना चालना िेण्यासाठी औद्योरगक धोरण -  2019 अन्वये 
सुक्ष्म्, लघु व मध्यम उत््ािक घटकाांसाठीची गुांतवणकु मयािा रु. 10 कोटी वरुन रु.50 कोटी 
एवढी वाढरवण्यात आलेली आिे. तसेच सुक्ष्म्, लघु व मध्यम उत््ािक घटकाांना प्रोत्सािने िी 011 
% ढोबळ वस्तु व सेवा करावर अनुज्ञये केलेली असलयाने उद्योग घटकाांना मोठ्या प्रमाणावर याचा 
फायिा िोणार आिे. सिर धोरणान्वये राज्य शासनाने सवग रजलयात  01 एकराांच्यावर सवग ्ायाभतू 
सुरवधाांनी युक्त असे रमनी फुड ्ाकग  उभारण्याचा व त्यात स्र्ा्न िोणाऱ्या घटकाांना रवशेष आर्मर्क 
प्रोत्सािने िेण्याचा रनणगय घेतलेला आिे .तसेच सद्यस्स्र्तीत कायगरत असलेलया कृषी व अन्न 
प्ररिया उद्योगाांना  91%  अरधकची आर्मर्क प्रोत्सािने तसेच िोन वषे अरतररक्त प्रोत्सािन 
कालावधी िा सामुरिक प्रोत्सािन योजना 9102  द्वारे िेय करण्यात आलेला आिे. सिर कृषी व अन्न 
उत््ािनाांवर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) िर कमी असलयाने सिर घटक प्रोत्सािन कालावधीत 
खु् कमी प्रमाणात ( 30 ते 14  टक्के) प्रोत्सािनाांचा लाभ घेतात.  रवशाल प्रकल्ाांसाठी सामुरिक 
प्रोत्सािन योजना-2019 अांतगगत रविीत केलेलया तालुक्याांमध्ये वगगवारी प्रमाणे गुांतवणकूीचे रनकष 
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्ूणग करण्यास अडचणी येत असलयाची बाब लक्षात घेता तसेच कृषी व अन्नप्ररिया  क्षते्रातील मोठया 
व रवशाल प्रकल्ाांना चालना रिलयास मोठ्या प्रमाणावर औद्योरगक गुांतवणकू कृषी व अन्न प्ररिया 
उद्योगात येईल. ्ररणाम स्वरु् कृषी क्षते्राला स्रै्यग व कृषी मालास चाांगली बाजार्ेठ रनमाण 
िोऊन शेतकऱ्याांचे जीवनमान उांचावण्यास मित  िोऊ शकेल ,यास्तव  ,सामुरिक प्रोत्सािन 
योजना 9102 अांतगगत कृषी व अन्नप्ररिया  क्षते्रातील मोठया व रवशाल प्रकल्ाांच्या गुांतवणकू 
रनकषात बिल करण्याबाबतची रनकड रिसुन आली. त्याअनुषांगाने सामुरिक प्रोत्सािन योजना 
9102 अांतगगत कृषी व अन्नप्ररिया  क्षते्रातील मोठया व रवशाल प्रकल्ाांच्या गुांतवणकू रनकषात बिल 
करण्याची बाब शासनाच्या रवचाराधीन िोती. 
शासन रनणगय :-  

उ्रोक्त वस्तूस्स्र्ती लक्षात घेता कृषी वर आधाररत व अन्न प्ररिया उद्योगाांना सामुरिक 
प्रोत्सािन योजना 9102 अांतगगत मोठया व  रवशाल प्रकल्ाांसाठी रविीत गुांतवणकूीचे /रोजगाराचे  
रनकष व प्रोत्सािने खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्याचा रनणगय शासनाने घेतला आिे.:-  

 

अ)   कृषीवर आधाररत व अन्न प्ररिया उद्योगाांसाठी सामुरिक प्रोत्सािन योजना 9102 मध्ये 
मोठया व रवशाल प्रकल्ाांसाठी खालीलप्रमाणे रनकष सुधारीत  करण्यात येत आिे.  

गट (गुांतवणकु रु .कोटी मोठे 
प्रकल्) 

(गुांतवणकु रु .कोटी / रोजगार 
रवशाल प्रकल्) 

आकाांरक्षत रजलिे 
(गडरचरोली ,नांिुरबार ,
उस्मानाबाि ,हिगोली) 

51  ते  011 कोटी गुांतवणकू रु. 100 कोटी्ेक्षा 
अरधक अर्वा 911  रोजगार  

मराठवाडा ,रविभग ,धुळे ,
रत्नारगरी ,हसधुिुगग 

51 ते  911 कोटी गुांतवणकू रु. 900 कोटी्ेक्षा 
अरधक अर्वा 311 रोजगार 

उवगररत मिाराष्ट्र  ५० ते 951  कोटी गुांतवणकू रु. 250 कोटी्ेक्षा 
अरधक अर्वा 511 रोजगार 

 

ब)      उ्रोक्त प्रमाणे  गुांतवणकू व रोजगाराच्या रनकषाांच्या आधारे कृषी आधारीत व अन्न 
प्ररिया    उद्योगाांकररता मोठया व  रवशाल प्रकल्ाांना खालीलप्रमाणे एकरत्रत 
प्रोत्सािने राज्य वस्तू व सेवा करावर आधाररत गटवगगवारीच्या प्रमाणात िेय 
राितील .:-  
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गट भाांडवली गुांतवणकुीच्या 
मयािेत प्रोत्सािने 

औद्योरगक रवकास 
अनुिाने (राज्य वस्तु व 
सेवा कर आधाररत) 

अनुिान 
कालावधी 

आकाांरक्षत रजलिे 
(गडरचरोली ,
नांिुरबार ,
उस्मानाबाि ,
हिगोली) 

001  टक्के  011 % ढोबळ राज्य 
वस्तु व सेवा कर 
आधाररत  

10 वषग 

मराठवाडा ,रविभग ,
धुळे ,रत्नारगरी ,
हसधुिुगग 

011  टक्के 011 % ढोबळ राज्य 
वस्तु व सेवा कर 
आधाररत 

10 वषग 

उवगररत मिाराष्ट्र  अ /ब तालकुा -  51 %  
क तालकुा -  55 % 

ड  /ड +तालकुा -  011 % 

011 % ढोबळ राज्य 
वस्तु व सेवा कर 
आधाररत 

10वषग 

 
क) अटी व शती :-  

1)  कृषी आधारीत व अन्न प्ररिया क्षते्रात ज्या घटकाांनी गुांतवणकु केली आिे अशा 
घटकाांना “कोरवड-02 मुळे रिनाांक 93 माचग,9191 ्ासुन राज्यात टाळेबांिी 
(लॉकडाऊन) लागु करण्यात आलयाने रिनाांक 0 एरप्रल 9191 नांतर ्ात्रता 
प्रमाण्त्र घेतलेलया” घटकाांनािी सिर लाभ अनुज्ञये राितील .सिर प्रोत्सािने 
सामुिीक प्रोत्सािन योजना 9102  चा योजना कालावधी रिनाांक 30.13. 9194  

्यंत लागू राितील. 
2) कृषी आधारीत व अन्न प्ररिया क्षते्रातील मोठया व  रवशाल प्रकल्ाांना एकुण भाांडवली 

गुांतवणकुीच्या 01 टक्के हकमत (कमाल रु. 01 कोटी्यंत) अर्वा 91 िेक्टर क्षते्र 
एवढी मयािा भखुांडाकरीता रािील . 

3) कृषी आधारीत व अन्न प्ररिया क्षते्रातील नाशवांत घटकाांच्या प्रार्रमक प्ररिया 
क्षते्रातील केवळ शेतकरी उत््ािक कां ्न्याांच्या अर्वा जे उद्योग शेतकरी उत््ािक 
कां ्न्याांकडुन कच्चा माल घेतील अशाच कृषी आधारीत व अन्न प्ररिया क्षते्रातील 
रवशाल प्रकल्ाांना वरील लाभ िेय राितील. िुय्यम व तृतीय स्तरीय अन्न प्ररिया 
गटातील उद्योगाांची वगगवारी कृषी रवभागाकडून प्रमारणत करण्यात येईल व अस े
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उद्योग वरील प्रमाणे गुांतवणकुीचे रनकष गटाप्रमाणे ्ूतगता ्ुणग करत असलयास 
त्याांना रवशाल प्रकल् िजा िेण्यात येईल . 

4) ढोबळ राज्य व वस्तु सेवा कर आधाररत प्रोत्सािने िी औद्योरगक रवकास अनुिान 
म्िणनु राज्याांत िोणाऱ्या प्रर्म रविी वर िेय राितील  ,तसचे  मुद्ाांक शुलक माफी व 
रवद्यतु शुलक माफी  िी प्रोत्सािने औद्योरगक रवकास अनुिानातुन वगळून िेण्यात 
येतील .तर्ा्ी ,वार्मषक प्रोत्सािने ्ात्र भाांडवली गुांतवणकू भागीले अनुिान 
कालावधीच्या सरासरीच्या  मयािेत अनुज्ञये राितील . 

5) कृषी आधारीत व अन्न प्ररिया क्षते्रातील मोठया व  रवशाल प्रकल्ाांना राज्य 
शासनाकडून अन्य कोणत्यािी रवभागाकडून  रमळणारी प्रोत्सािने त्याांच्या गटातील 
अनुज्ञये भाांडवली गुांतवणुकीच्या व वार्मषक प्रोत्सािनाच्या  मयािेत राितील. 

   6)  काबोनेटेड ्ेय (रशत ्ेय), बाटली बांि ्ेय जल, रचहवग गम व अशा प्रिीया घटकाांना 
सिर सामुरिक प्रोत्सािन योजनेतील लाभ अनुज्ञये रािणार नािीत  . 

ड)   उ्रोक्त रनणगयाव्यतीरीक्त सामुरिक प्रोत्सािन योजना 9102 च्या अनुषांगाने रि. 
06.12.9102 अन्वये रनगगरमत करण्यात आलेलया शासन रनणगयातील बाबी लागू राितील. 
इ)   सधुाररत रनकषाांच्या आधारे कृषी व अन्न प्रिीया उद्योग मोठे उद्योग व रवशाल 

प्रकल्ाांना िेकार्त्रे घटकाांनी अजग केलयानांतर प्रधान सरचव (उद्योग) याांच्या मान्यतेने िेण्यात 
येतील. 

  

प्रस्तुत शासन रनणगय मा. मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेने तसेच रवत्त रवभागाचा अनौ्चारीक सांिभग 
ि. 090/व्यय 06 रि. 95.18.9191 अन्वये प्राप्त सिमतीनुसार रनगगरमत करण्यात येत आिे. 

 सिर शासन रनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक ि. 919118300511996001 असा आिे. िा 
आिेश रडरजटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आिे. 

 

         मिाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने, 
 
 

 
            ( अरनलकुमार रा. उगल े) 
                           कायासन अरधकारी, मिाराष्ट्र शासन 
 

प्ररत 
1. मा.राज्य्ालाांचे सरचव (5 प्रती) 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अ्र मुख्य सरचव (5 प्रती) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. मा.उ्मुख्यमांत्रयाांचे सरचव (5 प्रती) 
4. सवग मांत्री  /राज्यमांत्री याांचे खाजगी सरचव   / स्वीय सिायक 
5. मा.रवरोधी ्क्षनेता ,रवधान ्ररषि   / रवधान सभा ,मिाराष्ट्र रवधानमांडळ सरचवालय ,

मुांबई 
6. सवग सन्माननीय रवधानसभा, रवधान्ररषि व सांसि सिस्य 
7. मुख्य सरचवाांचे याांचे वररष्ट्ठ स्वीय सिायक 
8. सवग अ्र मुख्य सरचव  /प्रधान सरचव   / सरचव ,मांत्रालयीन प्रशासकीय रवभाग 
9. प्रधान सरचव, रवधानमांडळ सरचवालय ,रवधान भवन, मुांबई 
10. मुख्य मारिती आयुक्त, राज्य मारिती आयोग ,मुांबई 
11. मिासांचालक, मारिती व जनसां्कग  मिासांचालनालय ,मुांबई (5 प्रती) 
12. मुख्य कायगकारी अरधकारी, मिाराष्ट्र औद्योरगक रवकास मिामांडळ, मुांबई 
13. रवकास आयुक्त उद्योग, उद्योग सांचालनालय, मुांबई 
14. मैत्री कक्ष, मुांबई 
15. उद्योग रवभागातील सवग सि/उ् सरचव/अवर सरचव/कक्ष अरधकारी 
16. रनवड नस्ती. 
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